Protokół Nr XXXVIII/2017
z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
30 listopada 2017r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczyła p. Agnieszka Modrzejewska-Potaczek - Przewodnicząca Rady.
Protokołowała Ewa Poray-ZbroŜek – Kierownik Referatu Organizacyjnego
Protokół sporządził: Antoni Róg – Sekretarz Miasta.
Czas trwania sesji : od godz. 14.00 do godz. 19.00.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 15 Radnych.
Nieobecni Radni: Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXXVIII zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych oraz wszystkich zaproszonych Gości.
Poinformowała równieŜ, Ŝe porządek obrad został Radnym doręczony wraz z zawiadomieniem
o zwołaniu sesji, po czym przedstawiła jego kolejność, zgodnie z zawiadomieniem, które stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady poinformowała, o wniosku Burmistrza Miasta
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji dwóch punktów, po czym odczytała jego treść.
Wniosek dotyczy wprowadzenia następujących projektów uchwał:
1) w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cel publiczny.
2) w sprawie uchwalenia rezolucji Rady Miasta Mszana Dolna przeciwko drastycznej podwyŜce
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska oraz za ograniczeniem podwyŜek tych
opłat w kolejnych latach.
Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji w/w projektów
uchwał stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby projekt uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cel publiczny wprowadzić jako punkt 13a
porządku obrad, po czym stwierdziła, Ŝe na sali znajduje się 15 Radnych, co stanowi quorum
uprawniające Radę do wprowadzania zmian w porządku obrad oraz do podejmowania wiąŜących
uchwał.
Po stwierdzeniu quorum, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projektów uchwał wyszczególnionych we wniosku Burmistrza Miasta.
1. Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad, jako pkt-u 13a, projektu uchwały w
sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cel publiczny
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, 15 głosami „za” (jednogłośnie) 0 - „przeciw”,
0 - „wstrzymujących się” przyjęła wniosek o wprowadzenie w/w projektu uchwały do
porządku obrad, jako punktu 13a.
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2. Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad, jako pkt-u 16a, projektu uchwały w
sprawie uchwalenia Rezolucji Rady Miasta Mszana Dolna przeciwko drastycznej podwyŜce
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska oraz za ograniczeniem podwyŜek tych
opłat w kolejnych latach.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, 15 głosami „za” (jednogłośnie) 0 - „przeciw”,
0 - „wstrzymujących się” przyjęła wniosek o wprowadzenie w/w projektu uchwały do
porządku obrad, jako punktu 16a.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, czy są inne wnioski
o zmianę porządku obrad.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad, tj.:
Ad.2. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miasta Mszana Dolna
Przewodnicząca obrad poinformowała, Ŝe obydwa protokoły z sesji Rady Miasta były
wyłoŜone do wglądu w Biurze Rady Miasta i zostały one takŜe przesłane Radnym drogą
elektroniczną (e-mailową).
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem o uwagi do protokołów. Radni
nie wnieśli uwag.
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca Rady Miasta poddała kolejno pod głosowanie przyjęcie
protokołu z XXXVI sesji, a następnie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w dwóch odrębnych głosowaniach jawnych, jednogłośnie (15 głosów „za”)
przyjęła protokół z XXXVI oraz XXXVII sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Ad.3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – J. Kowalczyk – przedstawił waŜniejsze sprawy, którymi zajmował się od
ostatniej sesji, a w szczególności sprawy dotyczące zrealizowanych inwestycji, tj:
- wykonanie nawierzchni części ulicy Popiełuszki; nawierzchnia została połoŜona na całej
szerokości drogi na odcinku działki Parafii, natomiast na pozostałym pas o szerokości 3,5 m,
poniewaŜ na pozostałym odcinku wymagane jest wykonanie jeszcze kanalizacji burzowej.
Burmistrz poinformował Radę, Ŝe jest wniosek o zamknięcie tego odcinka dla ruchu kołowego
od bloków do parafii.
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Spadochroniarzy (8 domów zostało juŜ podłączonych,
zostało równieŜ zrobione przebicie popod rzekę Mszankę, jak równieŜ jest zamontowana
przepompownia ścieków). Obecnie następują podłączenia budynków do sieci. Prace przebiegają
sprawnie i terminowo.
- budowa chodnika na ulicy Słomka. Wprawdzie jest to inwestycja GDDKiA, ale nie ma takiej
inwestycji, aby bez zaangaŜowania miasta taka inwestycja mogła być realizowana. Zachodzi
potrzeba zrobienia drugiego rurociągu na pewnym odcinku celem odprowadzenia wody
opadowej z budynków indywidualnych. Roboty będą mogły być wykonane po zakończeniu
budowy chodnika.
- remont ulicy Leśnej – odbudowa drogi po skutkach powodzi wraz z odwodnieniem
i poszerzeniem drogi, połoŜono nowy asfalt, korytka odwadniające i przepusty pod zjazdami.
Realizacja była utrudniona ze względu na brak zgody z mieszkańcami. Ostatecznie po długich
negocjacjach zgody uzyskano i realizacja drogi mogła zostać wykonana.
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 - w dniu dzisiejszym wykonawca złoŜył wniosek
o odbiór. Prace przebiegały terminowo, bez zakłóceń pracy szkoły. Wykonano docieplenie,
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wymianę kotłów kotłowni, instalację solarną do ciepłej wody, wymianę grzejników, oświetlenia
w klasach i wymianę części okien. Zachodzi pilna potrzeba wymiany mocowania pokrycia
dachu, poniewaŜ gwoździe mocujące blachę zostały w duŜej części wyciągnięte i powstają
przecieki.
- remont Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Rynek – została wymieniona instalacja
elektryczna, wymieniono drzwi, wykonano posadzki na korytarzach
- zakończono remont dróg rolniczych: ul. Zarabie. Wszyscy właściciele przekazali grunt
nieodpłatnie na rzecz miasta.
- wykonano projekt łącznika ul. Kolbego z ul. Starowiejską – będzie to droga jednokierunkowa
z kostki brukowej z uwagi na to, Ŝe pod drogą biegnie linia gazociągowa. Realizacja będzie
moŜliwa z wiosną. Obecnie będą rozpoczęte prace kanalizacyjne. Burmistrz omówił
wyświetlony projekt.
Wszystkie omawiane inwestycje zostały wyświetlone na wyświetlaczu.
- popisano akt notarialny na sprzedaŜ działki przy ul. Starowiejskiej obok bloków. Planowana
jest tam budowa budynku mieszkalno - usługowego.
- realizacja projektu na ulicy Mroza (od Pana Kraski aŜ do ul. Stachury) projekt będzie
realizowany w trybie ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) z uwagi na brak
zgody dwóch mieszkańców.
- projekt ul. A. Stachury jest zrobiony. Uzgodniono z Dyrekcją PGNiG, Ŝe przełoŜenie sieci
gazociągowej nastąpi na ich koszt, my mamy wykonać projekt. W tym roku nie ma szans na
realizację.
- problemy występują z budową kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolbego w kierunku nowego
banku, poniewaŜ w chodniku obok domu Pana Szynalika mieszczą się wszystkie media. Bardzo
długo trwają uzgodnienia z przesunięciem sieci gazowej. Realizacja tej części inwestycji jest
bardzo trudna.
Na koniec Pan Burmistrz wspomniał o uzgodnieniu z kolejnym wykonawcą wykonania projektu
ścieŜki rowerowej. Ostatecznie wykonawca zgodził się na wykonanie tego zadania za około
15 tys. zł. Ceny były od 80 tys. zł
Burmistrz poinformował Radnych, Ŝe 6 grudnia na Sali narad w Urzędzie Miasta Marszałek
Województwa podpisze umowę z wykonawca na wykonanie ronda przy ul. Orkana
skrzyŜowanie na Niedźwiedź.
Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
Przedstawiciele Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 (ZPO) – złoŜyli podziękowanie za
Ŝyczliwość, wsparcie finansowe i remont szkoły.
Przewodnicząca Rady – Pani Agnieszka Modrzejewska-Potaczek podziękowała za miłe słowa i
obiecała pomoc finansową w remoncie szkół w miarę dostępnych środków.
Burmistrz Miasta – przedstawił zakres robót, które trzeba jeszcze wykonać (remont oświetlenia,
posadzek, malowanie, itp.). Przy tej okazji wspomniał, Ŝe podjęte zostały starania o środki na
gabinety lekarskie. Ponadto od stycznia planowane jest zatrudnienie psychologa w obu szkołach.
W dalszej części Pan Burmistrz złoŜył podziękowania Pani Sabinie Kogut – Kierownikowi
MOPS w związku z Jej rezygnacją z pracy. ZłoŜył równieŜ Ŝyczenia wszelkiej pomyślności.
Równocześnie przedstawił Panią Izabelę CieŜ, która przejmuje te obowiązki.
Pani Izabela CieŜ – podziękowała za zaufanie prosząc o współpracę i pomoc. Ze swej strony
deklarowała podjęcie wszelkich starań, by sprostać tym trudnym obowiązkom.
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W dalszej kolejności Pani Sabina Kogut podziękowała wszystkim za współpracę – za
13 wspólnych, bardzo trudnych lat stwierdzając, Ŝe Jej decyzja to nie kaprys, ale to proces, który
trwał ok.2 lat w kwestii rezygnacji z pracy. Pani Sabina Kogut przekazała na ręce Pana
Burmistrza i Przewodniczącej Rady list otwarty, w którym jak stwierdziła opisuje te 13 lat pracy.
Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radna K. Pazdur – podziękowała za budowę drogi – ul. Popiełuszki, dokończenie chodnika
wzdłuŜ ul. Kopernika – ul. Paderewskiego,
Radna J. Flig – podziękowała za remont ul. Leśnej, poprosiła o budowę wodociągu na tej ulicy,
Radny J. Matoga – zgłosił problem przejścia dla pieszych w rejonie ul. Słomka, po pierwsze by
GDDKiA zmodernizowali tablicę tak by nie zasłaniała znaku przejście dla pieszych oraz czy jest
moŜliwość zamontowania oznakowania świetlnego sygnalizującego aktywny znak ze światłem
pulsującym.
Radny B. Piątkowski –
1. czy udało się dogadać ze Starostą w sprawie współfinansowania budowy stadionu
lekkoatletycznego, jeŜeli nie to chciałbym, aby ta sprawa równieŜ wypłynęła na światło dzienne.
2. od 24 listopada mamy wyniki głosowania na budŜetem obywatelskim, i udało się podkreślę
nam to zasługa wszystkich mieszkańców naszego miasta, państwa Radnych równieŜ Pana
Burmistrza za udział i wsparcie w realizacji tego projektu. Chciałbym wszystkim podziękować,
jesteśmy jednym z trzech na terenie powiatu limanowskiego i zajęliśmy drugie miejsce.
3. w nawiązaniu do otrzymanymi informacjami oświatowymi ciśnie się na usta taka sprawa moŜe
nie do końca wygodna ale warto by ją równieŜ poruszyć – chcielibyśmy aby za naszym wkładem
w poprawę warunków w szkole szły za tym wyniki w nauce szczególnie w szkole nr. 2.
Pani Przewodnicząca pogratulowała i podziękowała Panu Radnemu Bartoszowi Piątkowskiemu
za to Ŝe się zaangaŜował, zaangaŜował równieŜ mieszkańców i mamy nadzieję, Ŝe w przyszłym
roku ta plaŜa powstanie.
Radny J. StoŜek – złoŜył podziękowania od mieszkańców za budowę kanalizacji jak równieŜ
odcinka sieci wodociągowej. Proszę o poprawienie nawierzchni poboczy szczególnie obok tzw.
Młyna. Proszę równieŜ w imieniu mieszkańców o dalsze prace z siecią wodociągową.
Radna A. Sasal – podziękowania od mieszkańców za remont ul. Popiełuszki, proszę o zamknięcie
części tej ulicy. Druga sprawa to prośba o malowanie pasów na głównym skrzyŜowaniu droga od
Niedźwiedzia.
Radny S. Antosz - wnosi o przycięcie gałęzi na skrzyŜowaniu ul. Słomki z ul. Matejki. Proszę w
imieniu ośmiu domów na Słomce o wykonanie odwodnienia.
Radna S. Dziadkowiec – dziękuję za budowę dróg na Zarabiu, proszę o zabezpieczenie zjazdu
drogi prowadzącej do Zagórzanki i czy wiadomo jest czy budowa chodnika została zatwierdzona
przez powiat limanowski wraz z oświetleniem.
Radny B. Piątkowski – w nawiązaniu do wypowiedzi Pana StoŜka dołączam się do tych
podziękowań wiem, Ŝe firma nie ma w planie odbudowy asfaltu. Kiedy i kto jest nam w stanie
zapewnić powrót do normalności na tej ulicy.
Przewodnicząca Rady – poinformowała, Ŝe otrzymała informację, Ŝe na stronie
todlamniewaŜne.pl jest konkurs dotyczący czystości powietrza i zwróciła się z prośbą aby się
dowiedzieć, czy my moŜemy w nim uczestniczyć, jakie są warunki i czy moŜemy z tego skorzystać.
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Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów
i wydatków.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe do projektu tej uchwały (który otrzymali Radni) są
pewne zmiany, po czym zwróciła się z prośbą do Pani Skarbnik aby omówiła zarówno tą
uchwałę jak i zmiany. Zmiana po stronie dochodów w związku z dotacją oświatową o 50 tys zł.,
w wydatkach zwiększa się o 35 000 na wynagrodzenia w oświacie i 15 000 na wydatki statutowe
jednostek budŜetowych. Następnie poprosiła o zadawanie pytań. Pan Matoga zapytał czy
spłaciliśmy kredyt o wysokich odsetkach. Tak kredyt został spłacony ze środków za sprzedaŜ
działki. Na koniec roku przedstawi zestawienie ile miasto zyskało z wcześniejszej spłaty kredytu.
Radny J. StoŜek zapytał jakie jest oprocentowanie lokat. Oprocentowanie jest zróŜnicowane w
zaleŜności od okresu lokat. Dla tych 4 mln zł jest oprocentowanie wynosi 2 %. Radny
zaproponował by ze względów na obszerność materiałów nie odczytywać uchwały.
Pani A. Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oświadczyła, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady p. Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/353/2017 w sprawie zmian w budŜecie
miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2017 -2025.
Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła się z prośbą do Pani Skarbnik aby omówiła tę uchwałę.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały i zmiany.
Wobec braku zgłoszeń i pytań Przewodnicząca obrad zwróciła się o przedstawienie stanowiska
Komisji BudŜetowo-Gospodarczej.
Pani A. Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe projekt
był przedmiotem posiedzenia Komisji w dniu 24 listopada 2017r. Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie Pani Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła się do radnych o zgodę na nie
odczytywanie tej uchwały i po akceptacji wniosku poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/354/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2017 -2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Programu

Profilaktyki

Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła się z pytaniem czy ktoś chce zabrać głos. Burmistrz
Miasta wyjaśnił zmiany, która dotyczy zmiany rezerwy.
Po odczytaniu projektu uchwały przez p. A. Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 -„wstrzymujących
się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/355/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w
spłacie naleŜności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności
pomocy publicznej.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie projektu uchwały Burmistrza Miasta.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe jest to dostosowanie istniejącej uchwały do zmian w aktualnie
obowiązujących przepisach.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt tej uchwały radni
otrzymali w materiałach i zwróciła się do radnych z zapytaniem czy są pytania.
Radny J. StoŜek pyta czy w tej uchwale moŜna zapisać, Ŝe dłuŜników do Centralnego Rejestru
DłuŜników? Przewodnicząca odpowiedziała, Ŝe nie jest to problematyka tej uchwały. Burmistrz
poinformował, Ŝe Miasto ma podpisaną umowę o wpisie do rejestrów dłuŜników i wyjaśnił
zasady wpisu do rejestrów. Następnie Sekretarz wyjaśnił, Ŝe uchwała była przedmiotem
uzgodnień z UOKiK.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych z zapytaniem o potrzebę odczytywania projektu
tej uchwały.
Radni stwierdzili, Ŝe nie ma potrzeby jej odczytywania, wobec czego Przewodnicząca obrad
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/356/2017 w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleŜności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia
warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta
Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na rok 2018.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt tej uchwały równieŜ znajduje się
w materiałach, po czym zwróciła się z zapytaniem „czy są jakieś pytania, bądź uwagi co do tego
projektu”.
Pani Skarbnik poprosiła o naniesienie zmian w związku ze zmianami w prawie i poprosiła aby
nanieść poprawkę o zmianie wysokości środków o 10 000 zł.
Wobec braku uwag i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu
uchwały.
Radni zasugerowali, by odczytać samą treść uchwały bez programu.
Po jej odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/357/2017 w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2018.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
6

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy gruntu (dz.ewid. nr 6836/2 oraz części działki ewid. nr 2652/2) stanowiącego
własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca obrad poinformowała, Ŝe projekt tej uchwały wraz z uzasadnieniem Radni
otrzymali w materiałach na sesję, po czym zwróciła się o przedstawienie opinii Komisji.
p. B. Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta poinformował, Ŝe projekt był przedmiotem posiedzenia Komisji w dniu
27 października 2017r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania do projektu
uchwały?”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się o z prośbą o odczytanie projektu
uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/358/2017 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości.
Przewodnicząca obrad poinformowała, Ŝe projekt tej uchwały Radni otrzymali w materiałach na
sesję, po czym zwróciła się o przedstawienie projektu uchwały.
Burmistrz Miasta –poinformował, Ŝe nabywca działki wnosi o zamianę, by część działki zajęta
pod drogę wymienić na część działki przy ul. Zarabie.
Następnie, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania do projektu
uchwały?”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się o z prośbą o odczytanie projektu
uchwały.
p. B. Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/359/2017 w sprawie wyraŜenia zgody na
zamianę nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierŜawy gruntu (dz.ewid. 4312/10) stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca obrad poinformowała, Ŝe projekt tej uchwały Radni otrzymali w materiałach na
sesję, po czym zwróciła się o przedstawienie projektu uchwały.
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Burmistrz Miasta – poinformował, Ŝe jest to działka za stacją naprawy samochodów i wnioskuje
o przedłuŜenie umowy dotychczasowemu dzierŜawcy omówił równieŜ potrzebę dalszej
dzierŜawy.
Następnie, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania do projektu
uchwały?”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się o przedstawienie opinii Komisji.
Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/360/2017 w sprawie wyraŜenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.13a Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości na cel publiczny.
Przewodnicząca obrad poprosiła Burmistrza Miasta o omówienie projektu uchwały.
Burmistrz Miasta –poinformował, Ŝe w związku z budową ronda przy ul. Orkana i podpisani em
umowy 6 grudnia z wykonawcą Miasto zdeklarowało się przekazać niezbędną część działki
będącą własnością Miasta.
Następnie, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania do projektu
uchwały?”
Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/361/2017 w sprawie wyraŜenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości na cel publiczny.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.14 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu.
Przewodnicząca obrad poprosiła Burmistrza Miasta o omówienie projektu uchwały.
Burmistrz Miasta poinformował Ŝe ostatnia uchwała była podjęta w 2007 r i ta uchwała zakłada
zmianę stawek o niewielkie kwoty.
Radny P. T. Zapała wnosi o wyjaśnienie par. 3. Sekretarz wyjaśnił, Ŝe naleŜy określić równieŜ
opłaty za zajęcie pasa drogowego pod budowę kanalizacji i wody jak równieŜ na wniosek
Wojewody określona została opłata za zajęcie pasa drogowego pod światłowody sieci
szerokopasmowej. Następny punkt dotyczy opłaty za reklamy umieszczone w pasie drogowym.
Burmistrz Miasta stwierdził, Ŝe są problemy z reklamami, nikt nie uzgadnia i naleŜy
uporządkować tą sprawę.
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Następnie, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania do projektu
uchwały?”
Pani A. Sasal zadała pytanie o ustalenie ustalenia stawek za dzierŜawę hali sportowej.
Pani J. Flig czy ta stawka za reklamy musi być taka wysoka. Wysokość stawki 5 zł za m2
dziennie to stawka jest bardzo wysoka. Wywiązała się gorąca dyskusja.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Rady by przełoŜyć ten punkt na kolejną sesję.
Przewodnicząca Rady złoŜyła wniosek formalny aby tematykę i projekt uchwały przełoŜyć na
kolejną sesję a wcześniej pod obrady odpowiedniej komisji.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wnioskiem formalnym.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) przyjęła wniosek Przewodniczącej Rady przekazanie projektu uchwały
pod obrady odpowiedniej Komisji.
Przewodnicząca Rady zarządziła 15 min. przerwę.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady –przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania
dotacji z budŜetu Miasta Mszana Dolna na realizację zadań w zakresie wymiany starych
kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach
domowych w ramach RPO WM 2014-2020
Przewodnicząca obrad poinformowała, Ŝe projekt tej uchwały Radni otrzymali w materiałach na
sesję, po czym zwróciła się o przedstawienie projektu uchwały.
Sekretarz Miasta – omówił projekt uchwały, która związana jest z podpisaniem umowy na
dofinansowanie zadania „wymiany pieców”.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania do projektu uchwały?”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się o przedstawienie opinii Komisji.
p. J. StoŜek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta - projekt był
przedmiotem posiedzenia Komisji w dniu 24 listopada 2017r. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały. Przewodniczący podziękował Burmistrzowi Miasta i Sekretarzowi Miasta Ŝe
wprowadzamy takie uchwały dotyczące ochrony powietrza. Poruszył równieŜ problem
gromadzenia odpadów.
Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr
XXXVIII/362/2017 w sprawie ustalenia
regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budŜetu Miasta Mszana Dolna na
realizację zadań w ramach „Regionalnej polityki energetycznej, działania 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020” dla Projektu „ObniŜenie poziomu niskiej emisji w
Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w
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indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014-2020” – w zakresie
zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
zawierających azbest z terenu Miasta Mszana Dolna na lata 2017-2032”.

wyrobów

Przewodnicząca Rady poprosiła Sekretarza Miasta o zabranie głosu i omówienia projektu
uchwały.
Sekretarz Miasta –poinformował, Ŝe do 7 grudnia naleŜy złoŜyć wniosek do RPO o dotację na
usuwanie azbestu i omówił przedstawiony program oraz warunki usuwania azbestu. Konieczne
zatem jest podjęcie uchwały zatwierdzającą ten program.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania do projektu uchwały?”
Pan J. Szynalik – czy naleŜy złoŜyć ponowny wniosek. Odpowiedzi udzielił Sekretarz Miasta
„nie na tym etapie, dopiero po otrzymaniu dotacji”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się o przedstawienie opinii Komisji.
p. J. StoŜek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta - projekt był
przedmiotem posiedzenia Komisji w dniu 24 listopada 2017r. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/363/2017 w sprawie przyjęcia
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mszana Dolna na lata
2017-2032”.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.16a. Rezolucja Rady Miasta Mszana Dolna przeciwko drastycznej podwyŜce wysokości
stawek opłat za korzystanie ze środowiska
Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie tej rezolucji.
Burmistrz Miasta wyjaśnił konieczność podjęcia tej rezolucji.
Następnie Pani A. Sasal odczytała treść rezolucji. Następnie w dyskusji głos zabrali Radny B.
Piątkowski, J. StoŜek, i Sekretarz Miasta.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś pytania do projektu uchwały?”
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 15 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/364/2017 w sprawie uchwalenia
rezolucji Rady Miasta Mszana Dolna przeciwko drastycznej podwyŜce wysokości stawek opłat
za korzystanie ze środowiska oraz za ograniczeniem podwyŜek tych opłat w kolejnych latach.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad.17. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
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Przewodnicząca Rady poinformowała Radę, Ŝe w oświadczeniach majątkowych występują błędy
i poprosiła Radych o zapoznanie się z wynikami analiz.

Ad.18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,
tj.2016/2017.
Przewodnicząca obrad poinformowała, Ŝe materiały Radni otrzymali i poprosiła Panią
Przewodniczącą Komisji ds. Oświaty o krótkie omówienie. Po dyskusji Przewodnicząca Rady
poprosiła o rozmowę o szczegółach z dyrektorami szkół na posiedzeniu Komisji.
Ad.19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
► w odniesieniu do spraw inwestycyjnych w roku przyszłym musimy jeszcze razem popracować
na kolejnych spotkaniach.
W odpowiedzi na interpelację Radnej K. Pazdur – budowa chodnika jest potrzebna, ale zadania
inwestycyjne musimy jeszcze uzgodnić.
W odpowiedzi na interpelację Radnej J. Flig w sprawie dokończenia budowy wodociągu w
grudniu jest spotkanie kolejne z Wojewodą, projekt jest na ukończeniu.
W odpowiedzi na interpelację Radnego J. Matogi – zwrócę się ponownie do GDDKiA o zmianę
usytuowania tablicy oraz moŜliwość zastosowania światła pulsującego.
Burmistrz poinformował równieŜ Radnych, Ŝe złoŜył wniosek o przebudowę skrzyŜowania
głównego i otrzymał pismo od GDDKiA o wynikach pomiarów natęŜenia ruch na
ul. Piłsudskiego przemieszcza się na dobę ponad 16 000 pojazdów, ul. Orkana ponad 12 000 na
dobę co w ocenie GDDKiA kwalifikuje tą drogę do modernizacji skrzyŜowania.
W odpowiedzi na interpelację Radnego B. Piątkowskiego na piśmie Starosta Powiatu odmówił
współfinansowania budowy stadionu, ale spróbujemy jeszcze podjąć rozmowy.
RównieŜ w odpowiedzi pytania Radnej S. Dziadkowiec jeszcze nie ma budŜetu powiatu.
W odpowiedzi na pytanie o wyniki nauczania musimy się spotkać z Dyrektorami i nauczycielami
szkół i porozmawiać.
Wyłączyliśmy z przetargu odbudowę drogi poniewaŜ firma która wykonuje kanalizację nie ma
doświadczenia w budowach dróg, a ponadto wykopy po zimie jeszcze ulegną obniŜeniu i po tym
okresie zlecimy wykonanie nawierzchni.
RównieŜ w odpowiedzi na interpelację Radnego J. StoŜka dotyczącego poboczy będą
poprawione, a rozbudowa wodociągu na kolejne obszary wymaga znalezienia środków
pomocowych np. w WFOŚiGW.
Radna A. Sasal poruszyła sprawę ul. Popiełuszki – wprowadzimy oznakowanie i zabezpieczymy
moŜliwość wjazdu samochodami na odcinku tej drogi.
W odpowiedzi na interpelację Radnego S. Antosza – sprawa usunięcia gałęzi to straŜ miejska
zorientuje się kto jest właścicielem posesji i postaramy się usunąć gałęzie.
W sprawie odwodnienia domów przy ul. Słomka postaramy się po odbiorze chodnika wykonać
odwodnienie.
Pani Przewodnicząca poruszyła sprawę konkursu na stronie todlamniewaŜne.pl Sekretarz Miasta
wyjaśnił - jest to konkurs na zamontowanie jednego czujnika pomiarowego w gminie
realizowane przez fundację AVIVA. Dla właściwych pomiarów w Mieście naleŜałoby
zainstalować kilka jak nie kilkanaście czujników, a jest to zadania Inspektoratu Ochrony
Środowiska. KaŜdy mieszkaniec moŜe wskazać lokalizację i zagłosować.
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Ad.20. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o pismach jakie wpłynęły do Rady Miasta
w okresie między sesjami, wszystkie pisma są do wglądu w Biurze Rady.

Ad.21. Wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakieś wnioski”
Pani A. Sasal poprosiła o wspólne rozpatrzenie pisma w sprawie pomocy dla poszkodowanych
wskutek nawałnic.
Po dyskusji Rada postanowiła przekazań ta sprawę do komisji BudŜetowej.
Przewodnicząca Rady – Pani A. Modrzejewska-Potaczek zaprosiła Radnych na spotkanie w dniu
6 grudnia na godz. 10 na uroczyste podpisanie umowy na budowę ronda.

Ad.22. Zamknięcie obrad XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p. Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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